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Tēvoci Donald! Mēs esam 
apmaldījušies! Brauksim 

atpakaļ!

Tikai ne to! Tas arī bija viss! Mūsu vecā 
skrūvju kaudze izlaida garu! ____

a r . .

Mes nekur netiekam! Mēs esam nolemti 
visļaunākajam melno speķu aptumšotam 
liktenim! Kāpēc? Ak, kāpēc?!
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Sapratu, ka visprātīgāk būtu apmesties 
tepat! Rīt no rīta 

meklesim palīdzību!
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Nekas cits neatliek kā 
pārmeklēt kalnus. līdz 

atradīsim tēvoci Donaidu! —
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Re, kur! Viņš ir sagūstīts 
kā vergs un pielikts 

pie darba!
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Nepadodieties, vīri! Stāsimies pretī 
liktenim, kā drosmīgiem

Nomierinieties!

Mēs pierunājām tēti doties ceļojumā ar mūsu 
ģimenes kosmosa kuģi, lai, atgriežoties skolā, 

varētu uzrakstīt domrakstu par tēmu 
"Kā es pavadīju savas vasaras brīvdienas
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Pavisam vienkārši! Mēs izjaucām 
salūzušo mašīnu un paņēmām vajadzīgās 

rezerves daļas! Tas grausts 
mums tāpat vairs 
nebūs vajadzīgs!
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Nav par ko! Bez tevis mēs 
vēl joprojām nekur 

netiktu!

Paldies, ka atvedi, 
draudziņ!

Zināt, ko tas 
nozīmē?

Urrā! Mēs uzrakstīsim visu laiku 
labāko domrakstu par vasaras 

brīvdienām!
Jā! šogad mēs '*4̂  

uzrakstīsim visu laiku 
labāko domrakstu par savām 
^  _  vasaras brivdienām!

Kas tev deva! Pirmajā 
skolas dienā...

Nu, nu! šajā domrakstā jums nebija jāapraksta J  " i l l
savas fantazijas! Jums. zēni, visiem ir divnieks!^/  jau ^  domāju!

J 7  Kurš tad ticēs, ka mēs
p-'—ļ  T f ? ™ ( satikām runājošus akmeņus!
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Vakar nudien 
bija traka 
vētra...

Vaidienin!

...bet to nu 
gan mēs 

negaidijam!

JA U N IE MEZSUSURI
KRUNKAINIE ZAGĻI

D 2002-096

Laikam jau cīņa par 
Pieczvaigžnu orientēšanās < \  

nozīmiti šodien izpaliks!

šobrīd galvenais ir uzbūvēt jaunu 
štābu! Visiem nāksies atrast darbus, 

lai nopelnītu naudu!

Jā! Kad pēdējo reizi 
► strādājām pie viņa, viņš < 
no mums izdīca sīknaudu!

Tēvoci Donaldu uzreiz 
varam izsvītrot...
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Redzat, mes meklejam kādu 
darbinu, lai nopelnītu naudu* 

jaunajam mežsusuru 
— . štābam... , __-

Zināt, ko, puikiņi... Uff! Šis ir 
diezgan grūts darbiņš!

Puiši, šoreiz varat aizmirst savu kodeksu! Es 
noteikti atbalstīšu jūsu cēlo mērķi! Bet vispirms 

man vajadzētu atrast to, ko meklēju!
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Fūū! Kungs, jūs 
meklējat apslēptus 

___dārgumus?

Hmm, jā, laikam 
tā varētu teikt!

Vēl nekā nav!
Ceru, ka rokam īstaja vietā!

Ejam. puiši, es kaut ko izdomāju!
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Šī ir īstā vieta! 
Atceros kā vakar!

Cerams, ka 
atradīsim! Man 

visas rokas vienās 
. tulznās! .

Oho! Vai to jūs 
meklējāt?

20

Kaste laikam sasūcies 
ūdens... Bet kādiem desmit 
tūkstošiem vēl vajadzētu būt' 

tīri labiem!



Biezā banka jau daudzus gadus ir bankro
tējusi! Jums vairs nav kam atdot naudu!

Ja ziedosit naudu cēliem 
mērķiem, mēs apsolām 

neko neteikt!

Jūs esat pārliecināti, ka 
tie puiši ir godīgi cilvēki?

Tie vecie bandīti?

Viņi ir īsti 
džentlmeņi.
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ATSPIRDZINOŠA
UMONADEI



Man ik pa laikam uznāk 
baiļu lēkmes! Un pa naktīm 

es sapņoju, ka strādāju 
vecās zelta raktuvēs! 

l Ko tas nozīmē? >

KNAPS MAKDAKS
ZELTRAČU PIEDZĪVOJUM I

Domāju, ka jūs nomāc saspringtais
mm--------— 7 modernās finanšu dzīves
^  l  ritms! Jā!

Pēdējā laika tēvocis Knaps 
jūtas gaužām slikti -

D 2001-035 |
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'Un radinieki brauks man MzU"

V  '
ļ  Varētu padomāt, ka ;
\  mēs esam viņa kalpi! /

Ikreiz, kad braucam 
“atpūsties" kopā ar

tēvoci Knapu, viss _____.____- -  ^
beidzas ar strādāšanu u /  /  /

^  vaiga sviedros!__1 Nu, ko iesāksim?

~ 7.
/

Atvaino, tēvoci Knap!
Bet mums jāpilda 

kaudzēm mājasdarbu!

Prrrrr! Kopš kura laika 
jūs tā gribat pildit 

mājasdarbus?

Atvaino, tēvoci Knap! Man mājās i r  
daudz nepadaritu saimniecības 
darbu! Es nemaz nevaru braukt -

✓  t

Labi, tēvoci Knap, 
mes brauksim! Tikai 
nomierinies, labi?

Jā! Mēs brauksim! 
Mēs noteikti 
brauksim!
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Nākama pietura, zēni -  zelta 
zeme! Manās vecajās 

raktuvēs vairs nav diez ko 
daudz zelta, bet kaut ko 

s_ jau var a tra s t!___>

Mums bus jādzīvo bez cīk
stēšanās finālu pārraidēm! 

________ Ak vai! _______

Vismaz mums nav jāstīvējas 
vaiga sviedros! Tēvocis Knaps 
izsviedis naudu par vecu ēzeli!

Iedomājieties, cik daudz mēs 
varēsim pārrunāt, būdami ** j— 

prom no civilizācijās! ) M

Kusties, tu, mu|ķa tiepša! Man ir apnicis 
ar tevi strideties! Sac beidzot kustēties!
Tu mani dzirdēji? j

Varbūt kāds tomēr 
redz, Donald?

Cik labi, ka neviens mani neredz!
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Ak! šis dzi|o mežu 
miers!

flī-āāālPrr! Manas 
neveiksmes 

neizbegamiba! Hrrum!

Hrrššš-hrrššš! Nepārspējami! Cieši 
iemidzis par spīti visiem 
dabas trokšņiem! Prr!

Lietus, zeni! Nekas cits neatliek 
kā novākt teltis un steigties uz 

raktuvēm!

Pēc stundas Nu, nāc taču! Nāc! 
Kusties beidzot!

Auksts un slapjš! 
Ārprāts! Ļaunāk vairs 

nevar būt!
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Ei! Šis nu gan ir jautrs 
pasākums! Tieši tā. kungs!

Pasmaidiet, zēni! 
Līdz zelta raktuvēm 

vairs nav tālu!

Es vairs nekad 
nevarēšu sasildīties!

Viņi ir ģērbušies kā raktuvju strādnieki, 
Vesona kungs! r Raktuvēs sakursim 

ugunskuru, Donald! Silta 
uguntiņa sasildīs tavu 
garu! Gan redzēsi -  
asinis dzīslas saks 

k au|ot!

Var redzet. ka viņi te nav atbraukuši 
uzlabot veselību. Smita kungs! 

Tas qan tiesa!
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p -p -p asau lē ! Vai! Ui-ui-ui-uni-ulīīl Tēvoci Knap! 
Izbeidz vienreiz!

Raktuves! Re. kur 
tās ir! Kas to būtu 

domājis? Cik jauki!

Šajos kalnos ir daudz neizzinātu 
noslēpumu, Smita kungs! Jums taisniba, 

Vesona kungs! Vēl 
pieci nelaimīgi skeletiņi 

jau nu nesabojās 
. mūsu plānus! <

Nu re, puikas! 
Klāt esam!

Beidzot visi tikuši fidz Knapa 
vecajām raktuvēm -

Mes taču nevaram ta 
uzreiz skriet iekša! 

Vispirms iesildīsimies 
un tad uzmanīgi iesim 

raktuves!

Puikas, saskaldiet 
malku!

J Gan jau es tāpat tikšu ar visu gala! Kas varētu 
7  V būt grūtāks par ikdienu saspringtā finanšu...Vecās raktuves jau gadiem ilgi bijušas 

Nevar zināt, kādas briesmas 
mūs sagaida!
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Nekādas milzu bagātības gan mēs 
nedabūsim! Bet, ja pāris dienu 

paniekosimies raktuves, dabūsim 
pietiekami daudz zelta, lai pec tam 

varētu visiem lielīties!

Kā vienmēr! 
Tu meklē zeltu

...bet m ēs- 
piedzivojumus!

Draugi, beidziet taču īgņoties! Nu. ja jau esam te. varam ari papriecāties!

Jā, laikam gan!

r-------------------------------------------------------
Kamēr viņi padarīs darbiņu, mēs atpūtīsimies! Pēc 

nāris

Beidzot esam 
sasildījušies! Tagad 
ierīkosim nometni!

Jūs, puikas, uzceliet teltis! 
Bet tu, Donald, piesien 

ezeli! Aiziet!

Pēc tam dosimies uz pilsētu, lai pārdotu zeltu!
Tāds ir mans plāns!
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’ No vienas puses, es 
priecājos, ka tēvocis 

Knaps atkal jūtas labi!

No otras puses -  žēl, ka tā!Ak! Vecā, labā zettrača 
dzīve! Nolieciet 

guļammaisus tālāk no 
ugunskura, puikas! Kuššš!

Tagad esi laimīgs, tu, 
nepateicīgais ēzeli? 
Ēd vien, uzbaro savu 

netīro sirdsapziņu!

Jā, tēvoci Knap! Vienmēr 
prieks censties tavā labā!

Kustieties ātrāk!

Atkal strādājam vaiga 
sviedros, brālīši!

Brrrr! Man jaatpušas 
no tēvoča Knapa 
sprediķošanas! 

Uzmetīšu aci vecajām 
^ raktuvēm!

darbu! Ha!

i Tiklīdz esam sākuši priecāties, tā tēvocis Knaps mūs ) 
\ dzen atpakaļ pie darba! _________________ '

- - V  r Viņš nelaidīs garām 
pateikt kaut ko

Pasmaidiet, draugi! Sūram darbam saldi augļi! 
-------77Y--------------- 1 Mainiet attieksmi pret
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mazo lačuk! Viss būs labi! Kušš! Tēvocis 
tevi izglābs!

y m
Nu, nav par ko!
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RRRR1.jābūt arī lāču mammai!

RRRRRRRRRRI

Vaidieniņ-vaidieniņ-vaidieniņ- 
a  vaidieniņ!
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T-tēvoci Knap? 
Tu ari esi debesis?

Tu neesi beigts, Donald! 
Un es ari ne!Donald! Donald, atto

pies! Beidz! Celies 
augšā!

Tu stājies pretī lielam lācim! Tu 
saprati, ka lācene k|ūs vel niknāka, 

ja bēgsi!

Es ar tevi lepojos! 
Tas bija viens no taviem 

drosmīgākajiem 
darbiem, manu zēn!

Es domāju, ka mani 
savainos!

.jā, pa t tad, ja  draud 
briesmas... Hmmm!

Nenoniecini sevi, draudziņ! Zeltračiem ir 
jāpalaujas uz dabas dotajiem instinktiem!
. Pat tad, ja draud briesmas! .
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priecājoties par katru atrasto 
zelta kripatiņu...

Pēc ilga laika mūsu draugi ir Iejutušies 
idilliskajā zettraču ikdienā...

un baudot sātīgas vakariņas 
pēc garas darba dienas -

atjaunojot sabrukušās 
raktuvju ejas...

.pat tad, ja  draud 
briesmas...?

Heisā! Hopsā! Dodamies mes 
“~7 / -----7/~7  darbiņa!

_____  Tā tik ir nevainojama
dzīve! Driz vien būšu 

tāds pats kā agrāk!

Vienkārši neciešami, ^  
Smita kungs! Es vairs 

nevaru izturēt! v

Paklausies, kā viņi 
dzied! Laikam būs atraduši 
. zeltu! y \ r r

Ja vien mūs nepiemekJēs briesmas! 
Piemēram, ielūzuši raktuvju balsti! Vai 
akmeņu nogruvums! Vai vēl kāds lācis!
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Mēs esam tavi ļaunākie 
murgi, vecais nelga!

Ko jūs gribat?

Sašausim to balstu, 
lai ala iebruktu! Tas 

viņus uz bridi apturēs!

BRUMMM-BRUMMM

BAMS!
BA M SĪ

esam tikuši vaļa no 
pilēm! _____ Hu-hoo! Sameklēsim 

vinu zeltu!

Labi pastrādāts, 
Smita kungs! Man prieks, Vesona 

kungs...

Bet pavisam drīz Te nekā nav! Ne kripatiņas! Ne mazākā 
—3 ™ ^ » —, kriksīša! te  nav pat sīkas 

'v \ A  zelta drupatiņas!
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Mēs neatradām zeltu l... tā ta d  tam jābūt pie jums! 
jusu apmetne... *  77  ...Tās vēl nav beigas, 

zeni! Domāju, ka mes 
tiksim ārā. tiklīdz blēži 

būs prom!

Ja atdosiet savas bagatibas. paliksiet dzīvi!

Jus, klaidoņi! Mes smagi strādā
jām, lai iegūtu šo zelta mazumiņu!Vismaz vēl mazu brītiņu!

r Mēs te neesam ieradu
šies, lai kļūtu bagāti! Mēs 
atbraucām, lai atpūstos 

. u n  uzkratu spokus ^

...te, starp... lāčiem! 
Un... nogruvumiem! 

Un ari blēžiem!
Saņem šo. tu, vecais, 

glupais muļķi!
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Nē! Vācieties prom! 
Nenāciet klāt! Dieva dē| 
^ turieties pa gabalu!

VĀAAĀĀAAĀIIIIIII!

AAĀĀĀAĀĀĀliilll!

RRRRRRRRRRRR!

Viņš ir cilvēkēdājs!
To var redzēt pēc acīm!

Rrrrrrrrrrr!

Tā ir lāču mamma! Viņa 
grib mūs atbrivot!

Dzirdēji, tēvoci Knap? 
Mēs tūlīt tiksim ārā!

Tu esi brīvs, tēvoci! Brivs, lai atpūstos vecajā, labajā
3---------  W ~ĪĶ  zeltraču zemē, kurā tu

Labajā?! T  tikļoti...
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Šī vienkārša pasaule, ko 
atcerējos ar tādām ilgam un kurā tā 

gribēju atkal atgriezties...

Labi būtu nodot šos neliešus taisnai 
tiesai! Tagad atceros ari zeltraču 

pasaules ēnas pusi!

...nemaz nav vienkāršāka un 
drošāka par manu tagadējo 
saspringto finanšu pasauli!

...pasaule ar 
lāčiem, blēžiem un 

nogruvumiem...
Ludzu! Mēs |oti lūdzam! 
Vācies prom, slepkava!

Beidzot manas baiļu 
lēkmes ir pazudušas! Es jau pašā sākumā teicu, ka mums 

būs ko stāstīt draugiem! Šo stāstu 
es stāstīšu vēl gadiem ilgi!

Un tā mūsu draugi ir 
gatavi mājupceļam -

Ko tu teiksi, Donald?
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EĶSRERIMENT;

) A Akmenskraujas klints
j  Šoreiz Donalds nodevies jūras priekiem.

/ / I  ^ tic is  pie i ahtas un iedomāi 'es' ka
E k b I L m J  ir visviltīgākais un visizturīgākais jūras 
vilks visā Dakburgā. Donalds nejauši uzzina, ka kads vecs 
kuģotājs novelējis mantojumā kaudzi bagātību tam, kurš 
pirmais aizkuģos tālo ceļu līdz bīstamajai Akmenskraujas klintij. 
Viss jau butu labi, ja vien ceļā atkal nestātos kaitinošais 
Cietsmaidis ar savu vēl kaitinošāko veiksmi...

Atkal jauni 
, komiksi!


